
  

รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของฐานข้อมูล : EBSCO Discovery Service™ (EDS) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
1. ช่ือฐานขอ้มูล: EBSCO Discovery Service™ (EDS): 
2. ผูผ้ลิต : EBSCO Industries, Inc. 

3. ช่วงปีของขอ้มูล : ค.ศ.18xx – ปัจจุบนั 
4. ขอบเขตของเน้ือหา : EBSCO Discovery Service (EDS) ได้รวบรวมข้อมูล (Rich/Thick 

Metadata) จากส านักพิมพ์ชั้นน าต่างๆจากทัว่โลก เช่น Taylor & Francis, Wiley Blackwell, 

SAGE Publication, Elesevier, Nature Publishing, Britannica encyclopedia, JSTOR, 
LexisNexis, Thomson Reuters (Web of Science), Salem Press, Baker & Taylor, 

NewsBank, Readex, Alexander Street Press, ABC-CLIO  และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท าให้มี
จ  านวนขอ้มูลฉบบัเต็มและดชันีท่ีมากกว่ามีความครบถว้นสมบูรณ์ท่ีเป็นประโยชน์เพื่องาน
คน้ควา้วิจยัท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดในปัจจุบนั  

- แพลตฟอร์มพรีเม่ียม (Platform)  ในการเขา้ถึงเน้ือหาทั้งหมดท่ีออกจากกล่องคน้หา
เดียว เพื่อการสืบคน้ขอ้มูลทรัพยากร (ส่ืออิเลคทรอนิกส์และส่ิงพิมพ)์ จากทั้งภายใน 
(หอ้งสมุด) และแหล่งท่ีมา (ผูผ้ลิตและจ าหน่ายฐานขอ้มูล) ภายนอกเพื่องานวิจยั 

- เทคโนโลยกีารท างานของ EBSCO Discovery Service (EDS): ผลการสืบคน้ท่ีมาจาก
การจัดอันดับของความเก่ียวข้อง(Relevancy Ranking systems) ของ EBSCO 

Discovery Service (EDS)  ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดต้รงประเด็น และช่วย
ใหน้กัวิจยัมีขอ้มูลท่ีสามารถใชง้านไดต้รงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด  

- EBSCO Discovery Service (EDS) ช่วยให้กระจายการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆของ
ห้องสมุดซ่ึงจะท าให้สถิติการใชง้านของทรัพยากรของห้องสมุดเพิ่มจ านวนมากข้ึน 
ท าให้เกิดความคุม้ค่าต่อการบอกรับ/ซ้ือทรัพยากรนั้นๆ เพราะผูใ้ชส้ามารถใชง้าน
ผา่นกล่องสืบคน้เดียวไดอ้ยา่งง่ายดาย 

- EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นการสืบค้นข้อมู ลห้องส มุดแบบ  Single 

Search ในการสืบคน้ขอ้มูลคร้ังเดียว (ไม่ตอ้งพิมพค์  าคน้หลายคร้ัง) ระบบก็สามารถ
แสดงผลลัพธ์ได้จากฐานข้อมูลจากหลายแหล่งท่ีมาของข้อมูลพร้อมๆกัน
ประกอบด้วย  
 

http://www.ebscohost.com/discovery/technology/relevancy-ranking


ขอ้มูลทรัพยากรจากทั้งภายนอก (หอ้งสมุด): ฐานขอ้มูล EDS 

(1)  ขอ้มูลบรรณานุกรม (Metadata) ท่ีทางบริษัทได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก
ส านกัพิมพช์ั้นน าทัว่โลกท่ีมารวบรวมไวใ้น EBSCO Discovery Service (EDS)  มีจ  านวน
มากมาย  นอกจากน้ีรูปแบบขอ้มูลบรรณานุกรม ของ EBSCO Discovery Service (EDS)  
ยงัแตกต่างจาก Discovery services อ่ืน ๆ ท่ีส่วนใหญ่เน้ือหาการจดัท าดชันีจะข้ึนอยู่กับ
ข้อมูลบรรณานุกรมแบบย่อ ("Thin" metadata) ท่ีประกอบด้วยสารบัญ  ช่ือรายการ  
ในขณะท่ี EBSCO Discovery Service (EDS) มีการรวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมแบบ
ละเอียด (Rich/Thick Metadata)  เพื่อให้ผูใ้ช้มัน่ใจว่าจะไดผ้ลการสืบคน้ท่ีถูกต้องและ
เก่ียวขอ้งมากท่ีสุด  

  
รูปแบบขอ้มูลบรรณานุกรมแบบละเอียด (Rich/Thick Metadata)  ใน EBSCO Discovery 

Service (EDS) ประกอบดว้ย 

 Subject Headings 

 Author Abstracts 

 Author Keywords 

 Author Affiliations 

 Geographic Terms 

 Full Text of Articles 

 Article Titles 

 Author(s) 

 Journals/Sources 

 และอ่ืน ๆ ...  

ขอ้มูลทรัพยากรจากทั้งภายใน (หอ้งสมุด): เป็นการใส่ข้อมูลเพิม่เติม 
 

(1) ฐานข้อมูลห้องสมุด (Library catalog) ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศในหอ้งสมุด   

(2) ฐาน ข้ อ มู ล เพื่ อ ก าร ค้นค ว้ าวิจั ย  (Subscribed Databases) เป็ น ฐ านข้อ มู ล
อิเลก็ทรอนิกส์บอกรับโดยสถาบนัทุกฐานขอ้มูล ครอบคลุมขอ้มูลทุกสาขาวิชา ใน
รูปแบบรายการดรรชนี  สาระสั งเขป  และเอกสารฉบับ เต็มของวารสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Journal) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) ฯลฯ 



(3) ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยของ EBSCO (Subscribed EBSCO Databases & 

EBSCO eBooks ) ผูใ้ช้ EBSCO Discovery Service (EDS) สามารถสืบค้นข้อมูล

ฉบบัเต็มของฐานขอ้มูล EBSCO ท่ีบอกรับท่ีมีจ านวนส านกัพิมพท์างวิชาการมาก

ท่ีสุด เช่น  Academic Search, Business Source, Communication & Mass Media 

Complete, CINAHL with Full Text และอ่ืนๆ ซ่ึง Discovery services ตัวอ่ืน ๆท า

ไม่ได ้ 

5. รายละเอียดฐานข้อมูล  : EBSCO Discovery Service (EDS) ประกอบไปด้วยเน้ือหาจากผู ้
ให้บริการประมาณ 20,000 ราย (และมีการเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ) นอกเหนือไปจาก
ขอ้มูล metadata จากส านกัพิมพผ์ูผ้ลิตหนงัสืออ่ืนๆมากกว่า 70,000ราย  ดชันีฐาน EBSCO 

Discovery Service (EDS) ปัจจุบนัใหข้อ้มูล metadata ส าหรับ : 
5.1 นิตยสารและวารสารมากกว่า 50,000 รายช่ือ 
5.2 หนงัสือมากกว่า 6  ลา้นเล่ม 
5.3 รายงานการประชุมมกกว่า 20,000 รายการ 
5.4 ขอ้มูลสารานุกรมมากกว่า 62,000 รายการ 

และข้อมูลอีกนับแสนรายการจากหลากหลายประเภทของแหล่งขอ้มูลท่ีมาอ่ืนๆรวมถึง : 
อตัชีวประวติั, รายงานสุขภาพ, หนงัสือพิมพ ์และอ่ืน ๆ 

6. การปรับปรุงเน้ือหา (Update) : ปรับปรุงเน้ือหาอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อเดือน สามารถตรวจสอบ
ไดบ้นฐานขอ้มูลโดยตรง 

7. การแสดงผล : แสดงผลเอกสารฉบบัเตม็ในรูป PDF หรือ HTML file  
8. เง่ือนไขการบอกรับ: เป็นการบอกรับแบบปีต่อปี 
9. การเขา้ใชข้อ้มูล: สามารถเขา้ใชไ้ดท้ั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
10. จ านวนผูมี้สิทธิเขา้ใช ้(User license) : ไม่จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ใช ้
11. เคร่ืองแม่ข่าย(server): Foreign Host 

12. การรายงานผล: มีการรายงานผลการใช ้อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง  
 

 
** หากท่านมข้ีอสงสัยประการใดโปรดติดต่อ วงศ์ทพิา  ธัญยนพพร (เอ๋) 081-258-3333 ** 
 

 


